
 كيفية أخذ النساء العلم عن الشيوخ
 

: أسمع كثيًرا عن مذمة طلب العلم من الكتب، وبقول: أخذ العلم مشافهة من العلماء، لكن السؤال
  نحن النساء يشق علينا أخذه مباشرة، فما اقتراحكم ؟ وما نصيحتكم لي ؟

ال شك أن األصل في التعلم أخذه من أهل العلم الراسخين الموثوقين مشافهًة؛ ليستفيد : الجواب
يقولون ومن َسمتهم، وهديهم، وال شكَّ أن الحاضر يدرك من معاني ما يقال أكثر من الطالب مما 

الظاهر؛ ألنه قد يصاحب بعض األقول شيء من التصرفات التي توّضح المراد، األصل في أخذ 
وهذا -شافهه والـُجِثّي على الرُّكب بين يدي الشيوخ، لكن إذا لم يتمكن طالب العلم العلم الم

متصور بوضوح بالنسبة للنساء؛ ألن النساء ال يستطعن مزاحمة الطالب والحضور معهم بين 
إذا لم ف -نفي بيوته نمايشغله نوأيضا له ممنوع شرًعا ، اختالطهن بالطالبيدي الشيوخ؛ ألن 

تتمكن المرأة أو الرجل البعيد عن منابع العلم، ومواطن العلم، ولم يتمكن إال من أخذ العلم عن 
ال و الشيوخ بواسطة األجهزة من أشرطة ومواقع  نترنت، فإنه ما ال يدرك كله، ال يترك ُجّله، وا  ا 

لوسائل، فاألصل أن العلم يؤخذ من العلماء مباشرة، وال يؤخذ من الصحف، فاآلن تيسرت ا
كالمه لفًظا بواسطة األشرطة، وبواسطة اإلنترنت، وتستطيع أن  منتأخذ من الَعاِلم أن تستطيع 

تسأل وأنت في بيتك، ويصل السؤال إلى الشيخ ويجيب على سؤالك، سواء كان بواسطة اإلنترنت 
 أو بواسطه الهاتف. 

تأخذ من الشيخ أو من  أنإما  ،ليس كالسابقو تيسرت,   -وهلل الحمد- األمور المقصود أن
الكتاب؛ ولذا ذم أهل العلم أخذ العلم من الكتب، وأكثر ما يحصل من التصحيف سببه االعتماد 
على الكتب، وعدم األخذ من أفواه العلماء، تجده يقرأ هذه اللفظة على غير مراد مؤلِّفها؛ ألنها 

ين( ال يفرق بينهما في الكتابة،  ْين والدَّ أكثر الكلمات غير مشكولة؛ ألنها  ألنتحتمل أوجه كـ)الدِّ
وهلل إال ما ُيْشِكل، المقصود أنه قد تيسر األمر  وَشْكلال ُتْشِكل؛ ألن العلماء ال يرون ضبط 

 األجهزة، وتكتب سؤالها إن شاءت ذهباإلمكان أن تطلب العلم وهي في بيتها بواسطة هف، الحمد
ن كان  وهلل الحمدا حاضرة، فاألمور الجهاز ويأتيها الجواب مباشرة من الشيخ وكأنه في متيسرة، وا 

يؤخذ من أفواه الرجال، ومزاحمة الطالب بالركب هذا بالنسبة لغير النساء،  إنمااألصل أن العلم 
البعيد الذي  كذلكفالنساء معذورات حينئٍذ ويأخذن العلم في بيوتهن بواسطة األجهزة واألشرطة، و 

مواضع الدروس، يكتفي بهذه األجهزة ويحصل له الخير يصعب عليه الحضور إلى منابع العلم و 
هل يصح له ويسوغ في حقه  الكثير، والذي ُيسأل عنه كثيًرا: أن من أخذ العلم عن هذه األجهزة،

 يقول: إنه من طالب الشيخ فالن؟ أن
ال بمعنى أن  نعم يسوغ له أن يقول من طالب الشيخ فالن َشِريطة أن ال يتضمن كالمه التدليس،

ن أنه سافر وقطع الِقفار والفيافي وحضر عند فالن، يبين أنه بواسطة هذه األجهزة؛ ولذا يظ



يقولون: يجوز أن تروي باإلجازة، لكن ال تقول: حدثني فالن، أو سمعت فالن إال مع البيان، 
ذا فيه نوع من التدليس وهفأنباني إجازة وهكذا، أما إذا لم يكن هناك بيان  أوتقول: حدثني إجازًة، 

 . (1) مذموم
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